
المتبعون أيش قالوا تعالى الله قال 
 : المتبعونالطالب
التعششبير أوضششح المتبوعششون حششال كششل علششى المتبوعششون : عنششدكم الشششيخ

تتبعون لن المتبعين من أوضح بالمتبوعون ببعششون السنسششان يقرأهششا الم المت
وإسنمششا مششؤمنين تكوسنششوا لم بل لهم المتبوعون أي قال والواقع التباع يعني

يعنششي إلينششا اليمششان عششن فرجعتششم مؤمنين كنتم لو أن منا الضلل يصدق
فششي ادعششوه مششا لبطششال هنا الضراب بل التباع لهؤل ء المتبوعون أي قال

عششن سنششأتكم لششم بششل ) يعنششي) اليمين عن تأتوننا كنتم (( إنكم قولهم
إسنششا قششولكم لصششدق مششؤمنين كنتششم ولششو مششؤمنين تكوسنوا لم ولكنكم اليمين

منكششم ول عليكششم منششا فالجناية اللصل من مؤمنين غير أسنكم أما أضللناكم
ل المتبوعشون قشال ؟ معنشا لسشتم أسنتشم أم ؟ أسنفسشكم علشى وا لشم ب تكوسن

أضششلوهم الششذين هششم المتبششوعين هششؤل ء أن التباع أي ادعوا لسنهم مؤمنين
 ذلك أشبه ما أو باليمين أو الخير بوعد أو بالقوة
(( لم للبطششال بششل لن قلتششم لمششا حقيقة ل يعني بل المتبعون لهم فقال

علششى ورد لو يصدق إسنما والضلل سنضلكم حتى )) ألصل مؤمنين تكونوا
علششى منششه فالجنايششة ألصششل مششؤمن غيششر كان لو أما أضله من فأضله مؤمن
اللششه رحمششه المؤلششف يقششول ولهششذا عليششه غيششره من الجناية وليست سنفسه
كنتششم لششو أن ؟ مششتى منششا الضلل يصدق وإسنما مؤمنين تكوسنوا لم بل يقول

وجعلوا التباع من الن المتبوعون تبرئ إلينا اليمان عن فرجعتم مؤمنين
لل الشششيطان يقششول كمششا قششالوا أسنفسششهم التبششاع علششى اللششوم لقققا لو  ))

نن لطا يي شش شما ال لي لل ضض نر نق يم لل شن ا له ضإ شل يم ال نك لد لع لد لو يع قق لو لح يل يم ا نك نت يد لعقق لو لو
يم نك نت يف لل يخ لأ لمققا لف لن لو لي لكققا يم ضلقق نكقق يي لل ين لع نن ضمقق لطا يل شل نسقق ين ضإ يم لأ نك نت يو لعقق لد

يم نت يب لج لت يسقق ضني لفال ضلققي لفا نمققو نلو نمققوا لت نلو يم لو نك لسقق نف ين )[إبراهيششم:)  ا لأ
أسنتششم للتبششاع يقولششون الشششيطان يقششول كما يقولون المتبوعون ]هؤل ء22

مؤمنين قوما سنخاطب لم لسننا سنضلكم فلم سنحن أما أسنفسكم أضللتم الذين
باختيششارهم الكفششر إلششى اسنقشادوا قومشا سنخاطب إسنما إيماسنهم بعد فأضللناهم

يذ تعششالى لقوله مبين وهذا فل سنحن وأما لسنفسهم عليهم فاللوم ضإ لأ ((  شر لبقق لت
لن ضذني شل نعوا ا ضب تت لن ا لن ضمقق ضذني شلقق نعققوا ا لب شت نوا ا لأ لر لب لو لذا لعقق يل يت ا لعقق شط لق لت نم لو ضهقق ضب

نب لبا يس لل ]. 166)[البقرة:) ا
 بعششض... تعششالى قششوله مششن الماضششي الششدرس فششي : اسششتثنينا الطششالب

والقمر؟ الشمس يعبدون الذين هؤل ء غير يعبدون المشركين
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القمششر سنفس يعني النار في وتلقى عابديها مع القيامة يوم : تحشر الشيخ
مششن إل ذلششك مششن يسششتثنى ل اللششه دون مششن يعبد ما وكل كذلك والشمس

 فقط الحسنى له سبقت
...: الطالب
عمششل مششن ووزر وزرهششا فعليها سيئة سنة سن من أن شك ل : هم الشيخ

وفضششلوا لهششم وبينششت الرسششل أتتهششم قششد هششؤل ء ولكن القيامة يوم إلى بها
سششبأ سششورة فششي تعششالى اللششه قششال ولهششذا الرسششل علششى الضششلل هششؤل ء

مققا إل نيجققزون هققل كفققروا الذنين أعناق في اللغالل (( وجعلنا
)) نيعملون كانوا

...: الطالب
دعششوة مع أما رسل دعوة هناك يكن لم إن فيما أعلم والله : هذا الشيخ 

البشششر عليها يقدر ل التي باليات تأتي التي الرسل عندهم فهؤل ء الرسل
. سنقبل ل يقولون ثم الحق لهم ويبينوا
علققى بعضققهم (( وأقبل الرجيششم الشششيطان مششن بششالله : أعوذالقارئ
بققل قققالوا اليميققن عن تأتوننا كنتم إنكم قالوا نيتساءلون بعض

كنتققم بققل سققلطان مققن عليكققم لنا كان وما مؤمنين تكونوا لم
إنققا فألغونينققاكم لذائقون إنا ربنا قول علينا فحق طالغين قوما

نفعققل كذلك إنا مشتركون العذاب في نيومئذ فإنهم لغاونين كنا
نيسقتكبرون اللقه إلقه ل لهقم قيقل إذا كقانوا إنهقم بقالمجرمين

بقالحق جقاء بققل مجنققون لشقاعر آلهتنققا لتققاركوا أإنققا ونيقولون
)  ) المرسلين وصدق

الشششيطان مششن بششالله أعششوذ سنعششم للسئلة لصفوف... شوية : اقرب الشيخ
ل لكققم مققا مسققئولون إنهققم (( وقفوهم تعششالى اللششه قششال الرجيم

؟ معناه ما قفوهم تعالى ) قوله) تناصرون
:أوقفوهم الطالب 
قششوله في الجملة الصراط على واقفين احسبوهم أي : أوقفوهم الشيخ 

قبلها مما محلها... مسئولون إسنهم
:خبر الطالب
خبر تأتي حتى مبتدأ قبلها ما : ل الشيخ

)) بعضهم (( فأقبل فاعل من :حال الطالب
 : ل الشيخ

 ومجرور جار...: الطالب
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إيقافهم في السبب لبيان استئنافية جملة سنقول ل : لماذا الشيخ
 هذا يصلح :ما الطالب 

ايششش غششاسنم))  تناصققرون ل لكققم (( ما قششوله هذا يصلح ما : ل الشيخ
؟ الية معنى

...: الطالب
هنا : والستفهام الشيخ 

...: الطالب
هذا : وغير الشيخ

:للتهكم الطالب
تكونققوا لققم بققل قالوا((  طيششب والتوبيششخ التقريششع مع :  للتهكم الشيخ

  أخذسنا ما))  مؤمنين
وقفققوهم الجحيققم صققراط إلى (( فاهدوهم وجل عز الله قال

هششؤل ء أن أول فوائششد بعششدها ومششا اليششة هششذه ) فششي) مسققئولون إنهققم
إهاسنششات عششدة يهينششوسنهم فششإسنهم النششار إلششى الملئكششة سششاقتهم إذا المكذبين
قششف قششول اليقششاف أن تعلمون وأسنتم عنده يعني الصراط على فيقفوسنهم

يكششون حيششث للسنسان إهاسنة فيه هذا أن تعلمون هذا أشبه وما امش اذهب
كاللة غيره بيد

لكم (( ما لهم فيقال معنوية أخرى إهاسنة يهاسنون أسنهم أيضا فوائدها ومن
كنتششم أن بعششد التنالصششر من اليوم يمنعكم شي ء أي ) يعني) تناصرون ل

ظاهر هو ما والتنديم والتوبيخ الهاسنة من هذا وفي تتنالصرون الدسنيا في
قال كما مستسلمون أذلة الموقف ذلك في هؤل ء أن أيضا فوائدها ومن 

ل مسششتكبرين الششدسنيا فششي ) وكششاسنوا) مستسققلمون اليققوم هققم (( بل
بششالله والعياذ الحق ضد للقتل رقابهم ويقدمون يجادلون بل الحق يقبلون
  مستسلمون الخرة في لكنهم
ويسششب بعضششا بعضششهم يلششوم المكششذبين هششؤل ء أن اليششات هذه فوائد ومن

نيكفققر القيامة (( ونيوم أخرى آية في تعالى الله قال بل بعضا بعضهم
مققن لكم وما النار ومأواكم بعضا بعضكم ونيلعن ببعض بعضهم
)) اليمين عن تأتوننا كنتم إنكم (( قالوا ) لقوله) ناصرنين

أسششاليب وأسنهششا المضششللون يسششتعملها الششتي الساليب بيان فوائدها ومن 
بالتوكيد وتارة بالخير واليعاد والتلطف بالتغرير وتارة بالقوة تارة متنوعة

أهششل من وغيرهم اليوم النصارى واقع إلى رأيت وإذا حق عليه هم ما بأن
إلششى الششدعاة هششؤل ء علششى اليششة هذه تنطبق كيف عرفت المضلين الضلل
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وهششم بالمبشششرين أسنفسهم يسمون الذين المضللون مثل فالنصارى الشر
الخيششر النششاس يعششدون الليم بالعذاب مبشرون أسنهم سنقول ولكن لصادقون
تضششليلهم أجششل مششن النششاس علششى المششوال ويغششدقون المدارس ويفتحون

المور هذه مثل في والجهل الفقر فرلصة ويستغلون وإخراجهم
علششى التوبيششخ يعيششدون المتبششوعين هششؤل ء أن الكريمششة اليششة فوائششد ومن 

مششن ) فششالبل ء) مققؤمنين تكونققوا لم (( بل لهم يقولون حيث التابعين
 عندسنا من ل أسنفسكم عند

الباطلششة الدعايششة فششإن راسخا إيماسنه يكن لم من أن أيضا الية فوائد ومن
يتحششول أن يمكن ول الدعاية تضلله ل راسخا إيماسنا المؤمن لن عليه تؤثر
كنتم ) ولو) مؤمنين تكونوا لم (( بل لقوله عليه كان الذي إيماسنه عن

ولو يموت أن يرضى المؤمن إضللنا عليكم أثر ما ثابتا إيماسنا حقا مؤمنين
غيششر مهزهز إيماسنه الذي لكن وجل عز بالله يكفر ول شاهق من يلقى بأن

تكونققوا لم بل (( قالوا الدعايات هذه تضلله الذي هذا راسخ ول ثابت
الدرس مبتدأ ) هذا) سلطان من عليكم لنا كان وما مؤمنين
...:  الطالب
...اقرأ يل علينا تقرأ بها :  أتيت الشيخ

 سنكتب عشان : بشويش الطالب
 ... : ل الشيخ

والصششلة العششالمين رب للششه الحمششد الرحيششم الرحمششن الله : بسم الطالب
بحششث فهششذا وبعششد أجمعيششن ولصششحبه آله وعلى محمد سيدسنا على والسلم

الكريششم القششرآن فششي  مششذكورة وجششدتها الششتي جهنششم أسششما ء علششى يحتوي
منها: وإياكم الله أعاذسني

الليششل ) سششورة) تلظى نارا (( فأنذرتكم تعالى الله قال النار الولى 
 14 آية

)) حطبا لجهنم فكانوا القاسطون (( وأما تعالى قال جهنم الثاسنية
 15 آية الجن سورة
31 آية الحاقة ) سورة) صلوه الجحيم (( ثم تعالى قال الجحيم الثالثة

) سششورة) الحطمققة فقي لينبذن (( كال تعششالى قششال الحطمششة الرابعة
4 آية الهمزة

سالسققل للكققافرنين أعتققدنا (( إنققا تعششالى قششال السششعير الخامسششة 
4 الية السنسان ) سورة) وسعيرا وألغالل

 النار؟ أسما ء من السعير أن على دليل فيها : الصبر الشيخ

4



: لصفتها الطالب
مششن أسنششه لصششحيح هو هذا من ألصرح آية في أيضا الغلل قل : اذن الشيخ 

فققي كنققا مققا نعقل أو نسمع كنا لو (( وقالوا آية فيه لكن أسمائها
أي ادري مششا الملك سورة في الن تبدل أوضح ) هذه) السعير أصحاب

 آية
 عشرة آية

فققي كنققا مققا نعقل أو نسمع كنا لو (( وقالوا طيب : متأكد الشيخ
الملك عشرة ) آية) السعير أصحاب
) سششورة) لظققى إنهققا (( كال تعششالى قششال لظششى : السادسششة الطششالب
عشر الخامسة الية المعارج

 ايش الية : الصبر الشيخ
 عشر الخامسة : الية الطالب 

: طيب الشيخ
عشر الخامسة الية المعارج : سورة الطالب
وهششذه عشششر الخامسششة الول فششي قلششت عشره الخامسة الية : ل الشيخ

  كلهما الجزأين يؤسنث فيها يغلطون الناس من كثير
مققوازنينه خفققت مققن (( وأما تعششالى قششال الهاويششة : السابعة الطالب

. التاسعة الية القارعة ) سورة) هاونية فأمه
مششن أسنهششا قششال من ؟ النار أسما ء من أسنها دليل هو ما لك قال : ولو الشيخ
؟ النار أسما ء

)) حامية نار هي ما أدراك (( وما..  : هاوية الطالب
(( وما حششذفته الدللششة وجششه ولششذلك تششبين الششتي هششذه : أحسششنت الشيخ
 بالية تلحق أن ينبغي )) هذه حامية نار هي ما أدراك
المششدثر ) سششورة) سقر (( سأصليه تعالى قال سقر : الثامنة الطالب

 والعشرين السادسة الية
والسالسل أعناقهم في اللغالل (( إذا تعالى قال الحميم التاسعة 

آيششة غششافر ) سششورة) نيسققجرون النار في ثم الحميم في نيسحبون
. وسبعون اثنتان
النار؟ أسما ء من هذا : هل الشيخ

الحميم :في الطالب
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هشذا علششى  اليشة تقدير النار في ثم قال لسنه الحار الما ء : الحميم الشيخ 
تكششون ل هششذه حميششم أن الظاهر  يسجرون النار في ثم النار في يسحبون

آخر موضع في القرآن في ورد ما كان وإل النار أسما ء من
) ) آن حميم وبين بينها  (( نيطوفون: الطالب 

مششن أسنهششا علششى يششدل ) ل) آن حميم وبين بينها (( نيطوفون:  الشيخ
النار أسما ء

)) ولغساق حميم فليذوقوه  (( هذا: الطالب 
 يدل ) ل) ولغساق حميم فليذوقوه (( هذا:  الشيخ  

)) الحميم عذاب من رأسه فوق صبوا  (( ثم: الطالب
منها النفس في ولكن أقرب هذه النار عذاب من الحميم :  عذاب الشيخ
شي ء

...: الطالب
النفششس فششي ولكششن النششار عششذاب من يعني الحميم عذاب من :  إل الشيخ

علمششة تعششرف سنتأملهششا حششتى اسششتفهام علمششة عليها حطيت لو شي ء منها
 الن العدد كم الستفهام

:تسع الطالب
أسششما ء وفششي تششوزع هذه الن تدورون ما خل ص السما ء واجد :  ل الشيخ

هذه غير
 آخر اسم :في الطالب
 واحد اسم هو ما اسما ء :  في الشيخ

...الطامة الصاخة :الحاقة الطالب
 القيامة يوم أسما ء من هذه :  ل الشيخ

 :..اختلط الطالب
هنششاك كملوهششا لكششن أسششما ء هششذه خيششر الله جزاك حال كل :  على الشيخ

تعتنششي رجششب لبششن النار من التخويف  أظن مثل  الشي ء بهذا تعتني كتب
. بهذا

...طبقات...هذه في قيل ما ل..الصح اسما ء كلها...: الطالب
وهو" البششاب لنششا فتششح الن هششو هششذا من أكثر هي حال كل :  على الشيخ
التخويششف أن الظششاهر إن أقششول  عليكششم " والباقي تفضيال حائز بسبق

رجب لبن أسما ءها يذكر النار من
...: الطالب

  عنها ابحثوا ذكرها :  ما الشيخ 

6



لنققا كققان ومققا مققؤمنين تكونققوا لققم بل (( قالوا وجل عز الله قال
عليكششم لنششا كششان ) ومششا) طالغين قوما كنتم بل سلطان من عليكم

ماضششي فعششل وكششان سنافيششة مششا أن واضششح الجملة هذه إعراب سلطان من
مششن بحرف مجرور مؤخر اسمها سلطان ومن الخبر ويرفع المبتدأ ينصب
زائششدة وكششان حجازيششة مششا إن قششال لمن خلفا مقدم خبر ولنا إعرابا الزائد
مششراد هنششا كششان لن الكلم لصششح سششلطان من عليكم لنا وما قلت لو لسنك

و مشا بخلف مضشى زمشن علشى أو فعل على تدل لسنها وجودها سشقطت ل
فعششل وكان سنافية ما تكون أن هنا فيتعين الماضي الزمن على تدل ل فإسنها
  زائد غير ماض
اللششه رحمششه المؤلف ) قال) سلطان من عليكم لنا كان (( وما قوله

بمعنششى السششلطان أن واعلششم متابعتنششا علششى تقهركششم وقششدرة قوة من أي
فششي كمششا العلم بالسلطان يراد فتارة بحسبه موضع كل في وهو السلطة

مققا وآبققاؤكم أنتققم سققميتموها أسققماء إل هي (( إن تعششالى قوله
بششه يششراد وتششارة وبرهششان دليششل مششن ) أي) سلطان من بها الله أنزل

مششن عليكششم لنششا ليششس يعنششي اليششة هششذه فششي كمششا والغلبششة والقوة القدرة
وإرادتكششم باختيششاركم اتبعتموسنششا أسنتششم بششل تتبعوسنششا حششتى سنقهركششم سششلطان
قضششي لمششا الشششيطان قال كما أسنفسكم ولوموا تلوموسنا ل يقولون فكأسنهم

لل المر لقا لو نن ((  لطا يي شش شما ال لي لل ضض نر نق يمقق لل شن ا له ضإ شلقق يم ال نك لد لعقق لد لو يعقق لو
قق لح يل يم ا نك نت يد لع لو يم لو نك نت يف لل يخ لأ لما لف لن لو لي لكا يم ضل نك يي لل ين لع نن ضمقق لطا يل شل نسقق ضإ

ين يم لأ نك نت يو لع يم لد نت يب لج لت يسق ضني لفال ضلقي لفا نمقو نلو نمقوا لت نلو يم لو نك لسق نف ين ))  لأ
إذا وسنحششن التبششاع على كله اللوم يجعلون المتبوعون ]فهؤل ء22[إبراهيم:

أمششا المتبششوعين وعلى التباع على يكون اللوم أن وجدسنا الواقع إلى سنظرسنا
واستبلهوهم واستضعفوهم ودعوهم أعمالهم لهم زينوا فإسنهم المتبوعون

ولششم ذلشك عشل يجششبروا لششم فشإسنهم التبشاع وأمششا الباطل إلى أمالوهم حتى
منهم واحد كل على فكان باختيارهم هذا تبعوا الذين هم بل عليه يسخروا

وفعله يتناسب ما اللوم من
السنتقششالي للضراب هذا بل مثلنا ) ضالين) طالغين قوما كنتم (( بل 

الن عليهششم فكششرروا آخششر إلششى شششي ء مششن للسنتقال بل سبق ما لبطال ل
طششاغين قوما كنتم بل بالثاسني وقالوا مؤمنين تكوسنوا لم بل الول في قالوا

طغققى لمققا (( إنا تعششالى اللششه قششال كمششا حده تجاوز الذي هو والطاغي
يصششفوسنهم فهششم حششده تجششاوز لما ) يعني) الجارنية في حملناكم الماء
إتبششاع وهششو عليه يكوسنوا أن ينبغي الذي لحدهم مجاوزون أي طاغون بأسنهم
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لن سنظششر فيششه ضششالين المؤلششف وقششول المضششلين هششؤل ء إتبششاع ل الرسششل
؟ ايششش بمعنششى الطغيششان أن فالصششواب الضششلل علششى زائششد أمر الطغيان

   الرسل إتباع من عليه يكوسنوا أن ينبغي الذي للحد المتجاوزون
ووجب ثبت أي علينا )) حق ربنا (( قول جميعا علينا )) وجب  فحق((

مششن كششل أن )) يعنششي ربنققا (( قول باطششل ول ظلم فيه ليس حقا ولصار
)) ربنققا (( قول وقششوله النششار في فهو بآياته وكذب الله طاعة عن خرج

)) أجمعيققن والنققاس الجنققة من جهنم (( لملن قوله أي بالعذاب
إلششى يشششير وكششأسنه ربنششا قششول بقششولهم المراد هو المؤلف قال ما على هذا

والناس الجنة من جهنم لملن ربك كلمت (( وتمت تعالى قوله
قششوله هششو إليششه المشششار اللششه بقششول المراد أن الظاهر ) ولكن) أجمعين

) لن) أجمعيققن منكققم جهنققم لملن منهققم تبعك (( لمن لبليس
قششدر وتعششالى سششبحاسنه اللششه أن بيششان فيهششا المؤلششف إليهششا أشششار التي الية

المششوجه الخطششاب فيششه ليششس لكششن الكششافرين مششن النششار يمل أن بحكمتششه
أجمعين منكم جهنم لملن منهم تبعك (( لمن وأتباعه للشيطان

قولنششا فتفسششير الشششيطان اتبششع لمن المباشر الوعيد فيه الذي هذا ) فإن)
لققذائقون (( إنا قال ثم المؤلف قال بما تفسيره من أولى الثاسنية بالية

(( قششولهم عنششه وسنشششأ القششول بششذلك العششذاب لششذائقون جميعششا ) إسنششا)
)) يقول لغاونين كنا إنا((  بقوله )) المعلل فألغونيناكم

التبششاع علششى يعششود الضششمير ) علينششا) ربنققا قققول علينققا (( فحققق 
كششأسنهم والمتبوعين التباع على يعود الضمير أيضا لذائقون إسنا والمتبوعين

)) (( فألغونينققاكم قال ثم سنخلصكم فكيف أسنفسنا سنخلص لم إسننا يقولون
كنا (( إنا الرشششد طريششق عششن بصششدكم الغششي أهششل مششن جعلنششاكم يعني

بقوله المعلل عندكم  وهنا)) فألغونيناكم((  لقوله تعليل ) هذا) لغاونين
سنقلششه الذي هؤل ء بقول أي بقولهم المعلل سنقول أن ويصح تعالى بقوله أي

  وجه له وجمعه إفراده يعني وجه له الضمير فتنكير عنهم الله
اللششه قششول مششن ) هششذا) مشققتركون العققذاب فققي نيومئققذ (( فإنهم
فققي((  القيامششة يششوم))  (( نيومئذوالمتبششوعين التباع  أي)) (( فإنهم
هششؤل ء أن يعنششي الغوايششة فششي لشششتراكهم ) أي) مشققتركون العققذاب

ن ول أحشدا ربك يظلم ول ذسنبه بقدر يعذب كل العذاب في مشتركون يمك
هششؤل ء لن التبعششة مششن المتبوعون يسلم أن ول التبعة من التباع يسلم أن

واحششد كل على فكان وغروهم خدعوهم وهؤل ء باختيارهم للضلل اسنقادوا
  ألصله في اشتركوا وإن يستحقه ما العذاب من
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بققالمجرمين نفعل((  بهؤل ء سنفعل )) كما كذلك إنا((  تعالى الله قال
اسم الكاف وكذلك خبرها سنفعل وجملة واسمها إسنا الجملة هذه )) إعراب

ذلششك مثششل سنفعششل إسنششا يعنششي المطلقة المفعولية على منصوبة مثل بمعنى
كمششا إعرابششه ولكششن القرآن في كثيرا يرد التركيب وهذا بالمجرمين الفعل
أسنهششا علششى منصششوبة تجعلهششا وأن مثششل بمعنششى اسما الكاف تجعل أن قلت

  يليها أسنه والغالب يليها الذي والفعل مطلق مفعول
يدل )) وهذا بالمجرمين نفعل((  بهؤل ء سنفعل كما )) أي كذلك إنا(( 

يسششتحقه لششم مششا العششذاب من استحقه لسنهم مجرمين كاسنوا هؤل ء أن على
التشابع سنعشذبهم أي هشؤل ء ))  غيشر بالمجرمين نفعل((  قال كما غيرهم
. أعلم والله والمتبوع منهم

... أم حجة... قال : لما الطالب
...: الشيخ

المششؤمنين فهل بعضا بعضهم يلعن القيامة يوم الكافرين أن :قلنا الطالب
؟ بعضا بعضهم يمدح

. أعرف : ل الشيخ
ذسنششب التبششاع على فهل بالكفر يؤدي ل ضلل بنفسه يظن : الذي الطالب

؟ جهال كاسنوا إذا
فششأمرهم الحق لهم يبين لم بحيث به يعذرون جهل جهال كاسنوا : إذا الشيخ

الحق لهم قيل بأن به يعذرون ل جهل جهال كاسنوا إذا وأما سنعلم ما الله إلى
 معذورين غير فهم وعلماؤسنا آباؤسنا عليه كان ما سنتبع قالوا ولكن كذا في

..القيامة؟...المكذبين :هؤل ء الطالب
 معينين بقوم خا ص السياق لن : ل الشيخ

 ...: الطالب
ولنفششرض الكفششر مسششألة فششي لكن به يثقون من يتبعون هم حال كل على
إل الصششحابة وسششائر وعمششر بكر أبا يسبون الذين جا ء لو الرافضة في مثل
حجششة لهششم ليس قليل سنفرا إل الصحابة تسبون كيف لهم قيل إذا قليل سنفرا
فيشه الضشلل يكن مالم أما واضح فيه الضلل لن مشايخنا تبعنا يكوسنوا أن

هششذا أن وأرى اسششتطاعته قششدر هششذا يقششول لسنششه السنسششان يعذر فقد واضح
هو هذا يقول من جا ءك إذا تتحرى أن عليك يجب سنقول ذلك ومع اللصوب
. تبعته الذي الشيخ على تحيله أو تستطيع بما تناقشه فأن الصواب
)) ربنا قول علينا فحق((  لقوله... المعتزلة من...: الطالب
. بالفوائد تأتي : هذا الشيخ
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)) أعششرب نيتسققاءلون بعققض علققى بعضققهم (( وأقبققل:  الطششالب
بعششض على : ومجرور الطالب جار ومن بعضهم فاعل من حال يتسا ءلون

؟ وتقديره والمجرور جار من الحال يكون كيف
المجرور : من الشيخ

:كيف؟ الطالب
. الخر يسأل كل وهؤل ء هؤل ء : وتقديره الشيخ 

؟...بين الفرق :ما السائل
كششاذب أسنه الرجل لهذا مثل تقول متعددة أولصاف أسنها بينها : الفرق الشيخ

يششؤدي الكذب لن وفاسق معصية يفعل لسنه وعا ص بكذب يتحدث كان إذا
. أولصاف بعدة الواحد يولصف متعددة أولصاف الفسق إلى

...: الطالب
 طيب بالحال : متعلقة الشيخ
المششراد ) مششا) سقلطان مققن عليكققم كقان (( وما تعششالى قششوله سنقول

؟ بالسلطان
والقدرة :القوة الطالب 

 ايش : على الشيخ
 إضللكم :على الطالب 

) خالشششد) طالغين قوما كنتم (( بل تعالى قوله إضللكم : على الشيخ
 ؟ طاغين سنصب الذي ما

...: الطالب
 داود بن الرحمن عبد تعرف : ما الشيخ

 لقوم :لصفة الطالب
لقوم : لصفة الشيخ

 كان خبر :وقوما الطالب 
 ؟ خالد طاغين معنى ما : لصح الشيخ 

...: الطالب
القششول بهششذا المراد )) ما ربنا قول علينا (( فحق تعالى : قوله الشيخ

 ؟ عيسى هذا
...: الطالب
والنققاس الجنققة مققن جنهققم لملن منهققم تبعققك (( لمن:  الشيخ

 أسنه يرى ) والمؤلف) أجمعين
...: الطالب
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قوله ) طيب) أجمعين والناس الجنة من جنهم (( لملن:  الشيخ
فششي قبلهششا ممششا محلهششا هششذا ) الجملششةلغققاونين) كنا إنا (( فألغونيناكم

 المعنى
:تعليلية الطالب
 ؟ إعرابها ما وغاوين سبق لما : تعليل الشيخ

:خبر الطالب
؟ ايش : خبر الشيخ

خبر وغاوين واسمها إن :خبر الطالب
منصوب يكون إن : خبر الشيخ 

 كان خبر ل واسمها إن :ل الطالب
))   (( كنا قوله في كان : خبر الشيخ

 الفوائد من اليات هذه في
والمتبعون الضلل هؤل ء من القيامة يوم والمتبوع التابع من كل تبرئ أول
علششى اللششوم يجعلون والمتبوعون المتبوعين على اللوم يجعلون التباع أو

التباع
بششه يكرهششون سششلطان لهششم ليششس المتبششوعين أن فوائششدها من أيضا وفيه 

 الضللة لسنفسهم اختاروا الذين أتباعه بل التباع
الجبريششة من بالواقع أعلم والكافرين المشركين هؤل ء أن على دليل وفيه

يقششرون هششؤل ء فإن عمله على مجبر السنسان أن يقولون الذين وأشباههم
سلطان من عليكم لنا كان (( وما لقوله باختياره يفعل السنسان بأن
)) طالغين قوما كنتم بل

إن بششل المتبششوعين بإتبششاع ينتفعون ل القيامة يوم التباع أن فوائدها ومن 
الحششد تجششاوزتم الششذين أسنتششم ويقولششون طغياسنهم على يوبخوسنهم المتبوعين

إتباعنا ثم الرسل إتباع بترككم
لقششوله يقششول وأسنششه وجششل عششز اللششه قششول إثبات الكريمة الية فوائد ومن 

الششذي الكلم هششو ) والقششول) لققذائقون إنققا ربنققا قققول علينا (( حق
فائدة منه يستفاد

السنة أهل مذهب هو كما ولصوت بحرف الله كلم أن ذلك على فيتفرع 
القششائم المعنششى هششو الله كلم أن يقولون الذين للشعرية خلفا والجماعة

خلقششه مخلوق هو فإسنما والصوت الحروف هذه من يسمع ما وأن بالنفس
سنفسه في عما تعبيرا تعالى الله
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لقششوله بالربوبيششة للرسششل المكششذبين إقششرار الكريمششة اليششة فوائششد ومششن 
)) ربنا قول علينا (( فحق

التوحيششد يفسششرون الششذين المتكلميششن عامششة على الرد ذلك على ويتفرع 
تعششالى اللششه بششأن تششؤمن أن هششو التوحيد إن فيقولون فقط الربوبية بتوحيد

لصفاته في وواحد له شريك ل أفعاله في وواحد له قسيم ل ذاته في واحد
لششم يعنششي اللوهيششة توحيششد يششذكروا لم الثلث الجمل هذه ففي له شبيه ل

توحيد يتضمن ما التوحيد جعلوا وإسنما له شريك ل إلوهيته في واحد يقولوا
يحتششاج إجمششال مششن الكلم هذا في ما على فقط الصفات وتوحيد الربوبية

 اللوهية توحيد حذف فيه لكن تفصيل إلى
بششه جششا ءت الششذي التوحيششد أسنششه المتكلميششن أئمششة زعششم الششذي التوحيد وهذا

حكششم هششذا ومششع ينكروسنه ول به مقرين كاسنوا المشركين أن شك ل الرسل
و وسنسششا ءهم دما ءهم واستباح بالشرك وسلم عليه الله لصلى النبي عليهم

 وأراضيهم أموالهم
كلهششم ومتبششوعين أتبششاع مششن المكششذبين هؤل ء أن الكريمة الية فوائد ومن

حششق الذي ربنا عذاب ذائقون )) أي لذائقون إنا((  لقوله العذاب ينالهم
علينا

لقششوله الغوايششة أهششل مصشاحبة مشن التحششذير أن الكريمة الية فوائد ومن 
وسششلم عليه الله لصلى النبي حذر ) وقد) لغاونين كنا إنا (( فألغونيناكم

كحامققل الصققالح الجليققس ( مثققل فقششال السو ء لصاحب مصاحبة من
رائحققة منققه تجققد أن وإمققا نيحذنيك أن وإما نيبيعك أن إما المسك

ثيابققك نيحققرق أن إمققا الكيققر كنافققخ السوء الجليس ومثل طيبة
 ) كرنيهة رائحة منه تجد أن وإما
(( فألغونيناكم لقوله سببه على الشي ء إطلق الكريمة الية فوائد ومن

الهدايششة فششإن إغششوائهم سششبب هششم وإسنما أغووهم الذين هم ليسوا )) لسنهم
فأضششافوا هششؤل ء لغوايششة سششببا كاسنوا هؤل ء لكن وجل عز الله بيد والضلل

) ) لغاونين كنا إنا (( فألغونيناكم لقوله إليهم الفعل
القيامة )) يومنيومئذ فإنهم(( الجديد الدرس بد ء في وجل عز الله قال 

العققذاب فققي نيومئققذ (( فققإنهم قشششوله مششششتركون العشششذاب فشششي
.  خبرها ومشتركون واسمها ) إسنهم) مشتركون
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